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Módico/ Psiquiatria
01. A Interconsulta Psiquiátrica é um processo complexo de
atendimento psiquiátrico, com características próprias.
Assinale a alternativa que apresenta 3 características desse
método de atenção psiquiátrica.
Urgência, foco na tríade Paciente/Médico-assistente/
Psiquiatra, interconsultor inserido na instituição.
Diagnóstico situacional, foco no paciente e sua família,
interconsultor não necessariamente inserido na instituição.
Diagnóstico situacional, foco na tríade Médico-assistente/
Relação Médico - Paciente ou Equipe/ Paciente,
interconsultor inserido na instituição.

03. Os transtornos de personalidade (TP), nos contextos
clínicos, apresentam uma prevalência de até 50% dos pacientes
psiquiátricos. Por isso, é muito importante seu diagnóstico.
Indique se é verdadeira (V) ou falsa (F) cada uma das afirmativas
.
a seguir.
Conforme o DSM-IV, os TP são reunidos em 3 grupos:
A, B, C, contendo 10 tipos específicos de patologias,
Mas, além desses, o DSM-IV ainda Inclui, em seu
apêndice, dois outros tipos: passivo-agressivo e o
depressivo.
O TP anti-social está diretamente relacionado ao fato
de viver em comunidades com alta criminalidade.

Diagnóstico situacional, foco de atuação no paciente e
sua família, interconsultor deve ter função de ensino,
pesquisa e extensão.

Os pacientes com TP esquizotípica têm uma associação
genética com a esquizofrenia.

Urgência, foco na equipe assistencial, interconsultor
inserido na instituição.

Alguns pesquisadores especulam que os TP Borderiine
e anti-social podem ser a mesma doença, com
manifestações diferentes, levando em consideração o
sexo masculino e feminino.
A seqüência correta é:
V - F - V - V.
F - F - V - V.
F - V - F - F.
V - V - F - F.
F - V - V - V.

02. Qual dos seguintes sintomas de Esquizofrenia responde
melhor a tratamento farmacológico?
Anedomia.
Idéias delirantes.

04. É difícil prever se o primeiro episódio depressivo maior,
em uma pessoa jovem, evoluirá para um Transtorno Afetivo
Bipolar (TAB). Algumas características sugestivas dessa
evolução são:
Aparecimento agudo de quadro intenso com insônia
intermediária ou terminal.

Alucinações auditivas.
Apatia.
Embotamento afetivo.

Aparecimento agudo de quadro intenso com risco de
suicídio.
Aparecimento gradual de depressão com ansiedade
intensa.
Aparecimento agudo de quadro intenso com lentificação
psicomotora e aspectos psicóticos.
Aparecimento gradual de intensa depressão com aspectos
psicóticos.
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05. Em relação à Síndrome de Abstinência do Álcool, é
correto afirmar:
A gravidade do quadro não depende diretamente do tempo
e da intensidade do uso de álcool.

08. A pseudologia fantástica caracteriza-se por .

Somente ocorre algumas horas após a parada do
consumo de álcool.

falsa crença, absurda, totalmente implausível.

Pode apresentar-se com episódios convulsivos e quadros
confusionais.

modificação induzida de consciência.
crença na realidade de suas fantasias.

teste de realidade comprometido, com criação de urna
nova realidade.
uma sensação de distanciamento de si mesmo.

Raramente apresenta estágio inicial com tremores,
irritabilidade, náuseas e vómitos.
Os BZD são contra-indicados no tratamento dessa
Síndrome, devido ao comprometimento hepático comum
nesses pacientes.

06. Quando, num ensaio clinico com antidepressivos, o
paciente experimenta pelo menos 50% de redução dos
sintomas depressivos, avaliados por meio de uma escala
padronizada, como a escala de Hamilton (HAM-D), considerase que ocorreu
remissão.
recuperação.

09. O setor de psiquiatria do hospital recebeu um pedido de
interconsulta da seguinte forma:
"Paciente de 16 anos, com diabete insulinodependente e tumor hepático, em fase terminal. Solicitamos
avaliação e conduta".
O psiquiatra avaliou a situação e constatou tratar-se de
um paciente internado há bastante tempo, muito querido de
todos da equipe de assistência. Suas condições clínicas eram
realmente muito delicadas, corria risco de vida, mas estava
calmo. Como o natal se aproxima a questão é: Dar licença
para passar o natal em casa e correr o risco de que o paciente
morra, ou mantê-lo no hospital com a enfermaria deserta neste
período?
Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais
acertada, levando em consideração os objetivos do tratamento
em interconsulta psiquiátrica.
Daria a licença, já que o paciente é terminal e poderia
aproveitar alguns dias melhores em sua vida, com os
familiares.

resposta.

Manteria o paciente no hospital e providenciaria cuidados
da Assistência Social, no sentido de apoiá-lo nesse
período em que a equipe não estaria junto.

manutenção.

Consultaria a família do paciente para decidir melhor.

remissão incompleta.

Consultaria o próprio paciente para conhecer seu desejo.
Realizaria reunião com a equipe de assistência e médico
assistente com objetivo de auxiliar na decisão.

07. Qual das manifestações é essencial no diagnóstico
diferencial entre Transtorno de Personalidade Esquizóide e
Transtorno de Personalidade Esquizotípica, conforme DSM-IV?
e) Padrão generalizado de distanciamento social e
interpessoal.

10. Fármaco indicado no episódio depressivo do Transtorno
Afetivo Bipolar (TAB), por induzir menos "virada maníaca".
Imipramina.
Amitriptilina.

Indiferença afetiva.

Bupropiona.

Desinteresse por relacionamentos íntimos (sexuais).

Fluoxetina.

Crepçks ou discursos bizarros com pensamentos
mágicos.

Clomipramina.

e) Indiferença a elogios ou criticas.
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11. Segundo Kemberg, o conceito de Organização Bordedine
da Personalidade é mais útil para a clínica do que o de
Transtorno de Personalidade Bordedine do DSM-IV, por ser,
também, estrutural além de descritivo.
Em quais critérios se baseia o diagnóstico da Organização
Bordedine da Personalidade?
I.

Padrão de relações interpessoais instáveis e intensas com
alterações de extremos de supervalorização e
desvalorização.

II. Difusão de identidade, capacidade de teste da realidade
e nível de operações defensivas.
III. Impulsividade e instabilidade afetiva.

13. O álcool é a substância psicoativa mais utilizada em nossa
sociedade, por isso, as complicações relacionadas ao seu uso
são comuns nas salas de urgência. Referente a esse assunto,
assinale verdadeira (V) ou falsa (F) para cada afirmativa a seguir.
( ) As intoxicações agudas pelo álcool, provocam alterações
do comportamento, afeto, pensamento e
psicomotricidade.
( ) As intoxicações agudas pelo álcool são passageiras. O
organismo metaboliza cercado 15 mg%-de álcool/h.
( ) Entre 600 e 800 mg%, a intoxicação alcoólica é
freqüentemente fatal.

apenas I.

( ) É sempre importante fazer reposição de glicose,
administrando 1 amp. de tiamina 100 mg 30 minutos
antes deste procedimento.

apenas II.

A seqüência correta é:

apenas III.

V - F - V - F.

apenas I e II.

F - V - F - F.

Está(ão) correta(s)

apenas II e III.

V - F - F - V.
F - F - F - V.
V - V - V - F.

12. Em relação aos pacientes com Transtorno de
Somatização, considere as afirmações:
Acreditam-se mais incapacitados do que as evidências
objetivas indicam.

14. Os corpos celulares dos neurônios serotoninérgicos,
localizados na região do tronco cerebral, denominada núcleo
da rafe, possuem projeções para outros locais do cérebro.
Considerando as projeções serotoninérgicas, analise as
afirmações a seguir.

Obtêm melhora significativa quando o médico lhes explica
que "é tudo da sua cabeça".

I. Da rafe ao córtex frontal, podem ser importantes na
regulação do humor.

Através dos sintomas físicos, tentam comunicar sofrimento
psicológico.

Il. Da rafe ao hipotálamo, parecem regular os movimentos,
bem como obsessões e compulsões.

IV. Produzem, intencionalmente, os sintomas, com a
finalidade de obter algum tipo de vantagem.

Da rafe às áreas Ilmbicas, parecem estar envolvidas na
ansiedade e no pânico.

Está(ão) correta(s)

Da rafe aos gânglios da base, parecem regular o apetite
e o comportamento alimentar.

apenas I, II e III.
apenas I e III.
apenas II e IV.
apenas IV.
I, II, III e IV.

Está(ão) correta(s)
apenas I, II e III.
apenas I e III.
apenas II e IV.
apenas IV.
I, II, III e IV.
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15. Segundo estudos realizados no Hospital de Clínicas da
UNICAMP, de uma prevalência de 300 a 450 casos
psiquiátricos/ 1.000 pacientes internados em hospital geral,
somente 20 interconsultas psiquiátricas foram realizadas. A
respeito de fatores relacionados às causas desse fenômeno,
associe verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das
afirmativas.
( ) Baixo reconhecimento dos transtornos mentais.
( ) Desconfiança dos médicos clínicos em relação aos
tratamentos psiquiátricos.
As intercorrências psiquiátricas mais encaminhadas são
tentativas de suicídio e psicoses agudas, que acontecem
com pouca freqüência em hospital geral.
Existência de preconceitos em relação ao doente
psiquiátrico.
A seqüência correta é:
F - V - F - V.

17. O suicídio é um importante problema de saúde pública.
Em relação a sua epidemiologia, identifique como verdadeira
(V) ou falsa (F) as afirmativas a seguir.
Enquanto a incidência anual de suicídio no mundo é de
10-20/ 100.000 habitantes, as taxas de tentativas de
suicídio são 15 vezes mais altas.
No Brasil, a prevalência de suicídios é de 4 a 6/100.000
habitantes.
A intoxicação por fármacos é o método mais utilizado
no Brasil, por homens e mulheres, para o suicídio.
A relação homens/mulheres para tentativa de suicídio e
suicídios consumados é 4:1 e 1:4, respectivamente.
A seqüência correta é:
V - V - F - F.
V-F-VV - V - F - V.

V - F - V - F.
F - F - F - V.
V - F - F - V.
F - V - V - F.
V - V - V - V.
F - V - F - F.

16. Um indivíduo acredita que extraterrestres, comandados
por George Bush, retiraram seus órgãos internos e
implantaram um "chio" na sua cavidade abdominal. Desde
então, ele não consegue mais dar ordens aos computadores
do Pentágono. Ele "entendeu tudo" quando assistiu ao Jornal
Nacional na televisão.
São deIírios contidos nessa "vinheta clínica":
Delírio bizarro

18. Pode-se fazer o diagnóstico de Transtomo Afetivo Bipolar
(TAB), nos seguintes casos:
Depressões recorrentes e uma história de mania.
Mania atual sem uma história de episódios depressivos.
Mania atual e uma história de um episódio depressivo.
Depressões recorrentes sem uma história de mania.

Delírio de referência
Delírio persecutório

Está(ão) correta(s)
apenas I, II e III.

Delírio de influência
apenas I e III.
Está(ão) correta(s)
apenas I, II e III.
apenas 1-e III.

apenas II e IV.
apenas IV.
1,11, III e IV.

apenas II e IV.
apenas IV. _
I, II, III etV.-..
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19. Assinale a afirmativa correta em relação ao Transtorno
de Personalidade Obsessivo-Compulsivo (TPOC).
á) A maioria dos pacientes com esse transtorno evolui para
Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) do Eixo 1.
A autocrítica e a vida emocional estéril desses pacientes
os tomam vulneráveis a depressões de inicio tardio.
Medicamentos AD como os ISRS e a Clomipramina têm
eficácia comprovada no tratamento do TP ObsessivoCompulsivo.
A prevalência de TPOC é muito alta, já que seus traços
são considerados desejáveis e bem aceitos aos invés de
problemáticos.

22. Em relação à Esquizofrenia, considere as seguintes
afirmações:
1.

Tem prevalência ao longo da vida em tomo de 1% e é de
ocorrência universal.
Costuma iniciar no final da adolescência e inicio da vida
adulta e é mais precoce nos homens.
Em gêmeos monozigóticos há uma c,oncorçlância de 40 50%.
Predomínio de sintomas negativos indicam um melhor
prognóstico.

Está(ão) correta(s)
apenas, 11 e III.

e) A diferenciação entre TPOC e TOC está, especialmente,
na existência de rituais compulsivos no TOC que não
existem no TPOC.

apenas I e III.
apenas II e IV.
apenas IV.
I, II, III e IV.

20. A Discinesia Tardia (DT) é um efeito tardio dos
antipsicoticos típicos.
Em relação a DT, considere as afirmativas.
1 Os movimentos periorais (torção e profusão da língua,
movimentos de mastigação) são os mais comuns.

Analise a situação proposta para responder às questões de
números 23, 24 e 25.

É exacerbada logo que o antipsicótico é diminuído.
Desaparece durante o sono.
As mulheres são mais afetadas do que os homens.
Está(ão) correta(s)
apenas 1, 11 e III.
apenas 1 e III.
apenas Ile IV.
apenas IV.

a ciente de 15 anos de idade, solteira, G1, PO.
Internada com gravidez a termo, evolui para parto
normal, sem intercorrências. No 2° dia de puerpério,
apresenta quadro confusional, com desorientação no
tempo e espaço, diminuição da memória e atenção. No
outro dia, apertava o filho no colo dizendo que estava
morto. Queria fugir do hospital. No 4° dia, não falava
com ninguém, não se cuidava, isolada.
Sem antecedente pessoal de patologia mental.
Irmão alcoolista, mãe com internações psiquiátricas.
Segundo a tia, a paciente engravidara sem desejar e
fora abandonada pelo namorado.

p

1,11, III e IV.

21. Qual dos tipos de Transtorno de Personalidade
relacionados, possui melhor prognóstico?
TP Bordedine.
TP Esquiva.
TP Narcisista.
TP Obsessivo-Compulsiva.

23. Qual o diagnóstico mais adequado ao caso?
Psicose Puerperal.
Depressão Puerperal.
Blues Puerperal.
Transtorno Afetivo Bipolar (1° episódio).
Transtorno Psicótico Agudo com etiologia a esclarecer.

TP Histriônica.
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24.

O que deve ser levado em consideração para o
diagnóstico diferencial, na situação descrita?

I. Tireoideopatias e infecções.
II. Evolução do quadro.

26. O diagnóstico mais provável é
Transtorno Dismórfico Corporal.
Transtorno de Personalidade Histriônica.

III. Uso de AD para teste de resposta terapêutica.

Transtorno de Conversão.

Está(ão) correta(s)

Transtorno de Somatização.

apenas I.

Hipocondria.

apenas II.
apenas III.
apenas I e Il.
apenas II e III.

25. Considerando o tratamento desse caso, identifique como
verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmações a seguir.
( ) A internação em unidade psiquiátrica, afastada do filho,
se impõe, pelo risco de filicídio.
( ) O tratamento com AP (antipsicóticos) não deve ser
prolongado.

27. Nessa paciente, a ausência de ansiedade associada à
sua falta de percepção do conflito psicológico com seu irmão
é, mais provavelmente, devido à(ao)
reação de indiferença.
simulação.
histeria.

( ) A amamentação deve ser interrompida devido ao risco
de dano ao bebé pelo uso de psicotrópicos.

ganho primário.

A seqüência correta é

ganho secundário.

F - V - F.
V - V - F.
V - F - V.
F - V - V.
F - F - V.

Responda às questões de números 26 e 27, considerando a
situação proposta.

M

aria, 22 anos, é admitida no HUSM devido à
anestesia da mão direita que se desenvolveu após
uma discussão com seu irmão. Ela está bem disposta e
parece despreocupada quanto ao seu problema. Não
há história de trauma físico. O exame neurológico é
negativo, exceto pela sensibilidade à dor diminuída em
uma distribuição de luva sobre a mão direita. Sua família
inteira está presente, expressando grande preocupação
e atenção. Ela ignora seu irmão e parece alheia ao ciúme
e à rivalidade trônicos descritos por sua família.

28. Em relação ao Transtorno do Pânico, considere as
afirmações a seguir.
Costuma iniciar no começo da vida adulta.
Ocorre mais freqüentemente no sexo feminino.
Benzodiazepínicos, antidepressivos triciclicos e ISRS
mostram-se eficazes no tratamento.
IV. Para o diagnóstico, é necessário que ocorram ataques
espontâneos.
Esta(ão) correta(s)
apenas I, II e III.
apenas I e III.
apenas II e IV.
apenas IV.
I, II, III e IV.
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29. Considerando os aspectos biológicos do suicídio, podese afirmar:
k Atualmente sabe-se que o comportamento suicida tem
determinação neurobiológica independente a doença
psiquiátrica de base.
Estudos têm demonstrando que a função serotonérgica
encontra-se muito aumentada em indivíduos que tentaram
suicídio.
III. Existe uma suscetibilidade genética para o suicidio, mas
só se manifestará na presença de estresse intenso ou de
doença psiquiátrica.

31. As doenças psiquiátricas estão fortemente associadas
ao suicídio. Relacione os transtornos psiquiátricos mais
prevalentes em pacientes suicidas, aos seus respectivos
I ndices.
Transtorno depressivo e afetivo bipolar
Abuso ou dependência de álcool
Esquizofrenias
Transtorno de personalidade
Transtorno cerebral orgânico
a.4%

Está(ão) correta(s)
apenas 1.

20 a 25%
9%

apenas II.

5 a 10%

apenas III.

45 a 70%

apenas I e II.
apenas I e III.

A seqüência correta é
1d - 2a - 3e - 4b - 5c.
1e - 2b - 3d - 4c - 5a.
1a - 2b - 3e - 4c - 5d.
1d - 2e - 3c - 4b - 5a.
1a - 2d - 3b - 4c - 5e.

30. Considere as afirmações sobre o Transtorno de
Ansiedade Generalizada (TAG).

32. Considere as afirmações sobre o Transtorno-ObsessivoCompulsivo (TOC).

1. É um transtorno crônico.

1. Os casos que iniciam na infância predominam no sexo
masculino.

Tem um pico dos 35 - 45 anos.
Tem alto índice de comorbidades.

II. Os pacientes sentem suas obsessões ou compulsões
como intrusivas e irracionais.

Caracteriza-se por expectativa apreensiva durante, no
mínimo, 1 mês.

111. A ansiedade é atenuada quando uma compulsão é
realizada.

Está(ão) correta(s)

IV. O TOC tem sido associado com doença dos gânglios
basais.

apenas I, II e III.
Está(ão) correta(s)
apenas I e 111.

apenas 1, 110111.

apenas II e IV.

apenas 1 e III.

apenas IV.

apenas 11 e IV.

1,11, III e IV.

apenas IV.
1,11,111e IV.
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33. Considerando a agressividade e agitação psicomotora, nos
serviços de urgência, identifique como verdadeira (V) ou falsa
(F) as afirmativas a seguir.
) Transtornos psicóticos como Esquizofrenias, TAS
(Transtorno Afetivo Bipolar), Transtorno Delirante
Paranõide e Psicose pós-parto, são alguns dos quadros
psiquiátricos que mais comumente apresentam
agressividade.
Entre os fatores de risco para comportamento agressivo
encontra-se sexo feminino, jovem, com tendência ao uso
de projeção e dissociação.
O comportamento do paciente, durante a entrevista, é
melhor preditor de violência iminente.
Algumas patologias orgânicas como abuso de
substâncias, epilepsias e patologias sistêmicas, estão
intimamente relacionadas ao comportamento violento.

35. Paciente apresenta os seguintes sinais e siniomas de
intoxicação por drogas ilícitas:
Euforia inicial com sedação e sonolência posterior,
sensação de lentificação do tempo, distorções
auditivas e visuais, deterioração do juízo crítico,
incoordenação motora, distúrbio da atenção e
memória, conjuntivas hiperemiadas, taquicardia,
aumento do apetite, ansiedade.
A provável droga causadora da intoxicação é
alucinógeno.
maconha.
opioide.
cocaína.
anfetamina.
e

A seqüência correta é
F - V - F - V.
V - F - F - F.
V - F - V - V.
F - V - V - V.
V - F - V - F.

34. São fatores predisponentes para o início de fobias
específicas:
Eventos traumáticos (p ex. ficar preso num armário).
Observação de outros demonstrando temor (p ex.
observar a mãe com medo de baratas).
Transmissão de informações (p ex. alertas parentais
repetidos sobre perigos de certos animais).
Sexo Masculino.
Está(ão) correta(s)

36. Os antipsicóticos, ao bloquearem os receptores 02, nas
diferentes vias dopaminérgicas, causam:
1. Na via nigroestriatal: distúrbios do movimento.
II. Na via mesocortical: aumento dos sintomas negativos.
Na via mesolímbica: diminuição dos sintomas positivos.
IV. Na via tuberoinfundibular: aumento dos níveis de
prolactina.
Está(ão) correta(s)

apenas I e 111.

apenas I, II e III.

apenas 141 e III.

apenas I e

apenas II e IV.

apenas II e IV.

apenas IV.

apenas IV.

I, II, III e IV.

1, II, III e IV.
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37. O Delirium é conseqüência fisiológica direta de uma
condição médica geral, intoxicação ou abstinência de
substâncias, uso de medicação, exposição e toxinas ou uma
combinação desses fatores.
Considere as afirmativas como verdadeira (V) ou falsa (F)
em relação ao Delirium.

39. Espera-se que todo plantonista de um serviço de
urgência em Psiquiatria conheça os trâmites éticos-legais e
sociais que envolvem esse assunto. Por isso, relacione as
colunas.

( ) A prevalência de Delirium em paciente hospitalar varia
de 10 a 30%. Nos períodos pós-operatório, é cerca de
51% e, em doentes terminais, chega a 80% próximo da
morte.

Internação necessária, mas paciente e familia não concordam.

Internação involuntária.

Internação por mandato judicial.
Paciente com risco e desacompanhado:

( ) As alucinações mais comuns são auditivas, táteis e
olfativas.
( ) Os BZD podem exacerbar os sintomas de Delirium, por
isso, são francamente contra-indicados no seu
tratamento.
A seqüência correta é:
V - F - F.
F - F - F.
V - V - F.
V - V - V.
F - V - V.

Internação necessária, mas com ausência de leitos.
a) Internar o paciente.
Comunicar ao MP (Ministério Público).
Registrar no prontuário.
Elaborar TR (termo de responsabilidade para familiar
assinar).
b) Internar o paciente.
Comunicar o MP.
Acionar o SS (Serviço Social).
Registrar no prontuário.
c) • Entrar em contato com outro serviço de urgência Psiquiátrica.
Encaminhar o paciente com responsável legal.
Registrar no prontuário.
d) 'Observara comarca.
Internar sempre que possível.
e) • Avaliar cautelosamente os riscos.
Comunicar, em 24 horas, o MP.
Se o paciente for menor de idade, obter autorização da
Justiça da Infância e da Juventude.
A seqüência correta é
1e - 2a - 3d - 4b - Sc.
1a - 2c - 3e - 4b - 5d.
1c - 2a - 3b - 4e - 5d.
1e - 2b - 3d - 4c - 5a.
1d - 2a - 3c - 4e - Sb.

38. Considere as afirmações sobre o Transtorno Afetivo
Bipolar (TAB).
1. O intervalo entre os episódios tendem a aumentar com a
idade.

40. São dinâmicas familiares que favorecem à somatização:
Pais que respondem mais prontamente a queixas físicas.
Pais que transmitem, veladamente, mensagens contra a
expressão de afeto.

O Transtorno Afetivo Bipolar I é um transtorno recorrente.
Os pacientes geralmente apresentam afrouxamento de
associações durante os episódios maníacos.

O papel de doente que libera das obrigações normais e
legitima a dependência.
Famílias que costumam verbalizar sentimentos.

A ciclagem rápida é mais comum em mulheres.
Está(ão) correta(s)
Está(ão) correta(s)

apenas 1, II e III.

apenas I, II e III.
apenas I e III.
apenas I e III.
apenas II e IV.
apenas II e IV.
apenas IV.
apenas IV.
I, II, III e IV.
I, II, III e IV.
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Agora uri' pode estar aqui, também!

01

C

21

02

C

22

A

03

A

23

E

24

04

25

A

06

26

C

07

27

08

28

E

05

C

09

E

29

E

10

C

30

A

11

31

12

32

E

33

C

14

34

13

15

35

13

E

16

E

36

E

17

A

37

A

18

A

38

C

39

A

40

A

19
20

E

Visto:

Dado Tre
Presiden d

Almeida,
PERVES.
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